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  BACKGROUND
Regional trade in electricity and gas can be a powerful force for market integration 
and sustainable development. In the Arab countries, there are great potential 
benefits from integrating their power systems, currently totaling about 300 GW 
in installed capacity, and enabling the establishment of an integrated system on 
a scale second only to that of the European electricity system.

Under the Pan-Arab Regional Energy Trade Platform (PA-RETP) Initiative launched 
by the World Bank, a customized energy trade model shows that the integration of 
the Arab electricity markets can bring cost savings of US $91-135 billion from more 
optimal power systems investment and operation, with a major role for gas as 
the main fuel for power generation displacing expensive liquid fuels. This will be 
accompanied by a sharp increase in renewable energy capacity  to a share of 
between one-fifth and one-third of the region’s total installed power by the 
year 2035.

The promise of electricity trade benefits has inspired the vision for a Pan-Arab 
Electricity Market (PAEM). However, for this vision to be realized, significant 
amounts of capital are needed to strengthen and expand grid interconnections, 
while radically increasing the level of utilization of existing cross-border 
transmission lines. Furthermore, in addition to physical infrastructure, equally 
important is an effective and transparent institutional and governance 
frameworks. This is a key precondition not only for  achieving trade benefits and 
attracting private investors, but for the regional trade to reach the volumes that 
can make the market commercially sustainable.

With leadership of the League of Arab States (LAS) the Memorandum of 
Understanding (MOU) to establish the PAEM was signed in 2017 by 16 Arab 
countries. The institutional framework requires regional bodies to be established 
during the early years of the first transitional stage planned for 2019–2024, 
including: the PAEM Secretariat, a Transmission System Operators Committee 

responsible for technical aspects of trade, Regional Market Facilitator responsible 
for the commercial aspects of trade, and the Joint Pan-Arab Advisory and 
Regulatory Committee responsible for regulatory aspects. 

The ultimate goal is to achieve a fully integrated Arab regional market with an 
interconnected and synchronized electricity network by 2038.

The launch of a regional market is a huge and challenging undertaking. The 
primary challenge is gaining the agreement of a broad and diverse group of 
countries and stakeholders on an appropriate transitional PAEM market design 
and governance structure. Extensive consultations with Member States at both 
official and technical levels have been held under the World Bank’s Pan-Arab 
Regional Energy Trade Platform (PA-RETP) Initiative and cooperation with LAS 
to reach the needed consensus. 

Similarly, on the gas market side, ongoing dialogue is required at the Pan-
Arab level, including on issues of synergizing national and regional priorities, 
establishing regional gas institutional structures, a legal framework for regional 
gas trade, a harmonized regulatory framework and a plan for addressing pricing 
obstacles to gas and electricity trade, such as gas subsidies.

The first Ministerial Conference on Pan-Arab Regional Energy Trade is part of this 
ongoing support under the PA-RETP Initiative. The Conference aims to mark a 
key milestone of successfully concluding the Foundational Stage to establish the 
PAEM by having the ratification process of required agreements approved.

The World Bank and the Arab Fund for Economic and Social Development 
(AFESD) are co-organizing this conference in partnership with LAS and with the 
resolution from the Arab Ministerial Council for Electricity (AMCE).

1  |  ٢    ١  |  2 



TOWARDS AN EFFECTIVE REGIONAL ENERGY TRADE
COOPERATION AMONG ARAB COUNTRIES 

REGIONAL ENERGY TRADE is a strong force for market integration and sustainable development. The 
Middle East and North Africa Region can achieve massive economic gains from integrating its electric 
power systems, currently totaling about 300 GW in installed capacity. Gas market integration has 
additional value, including synergies with the electricity trade and overall power sector.

THE PAN-ARAB REGIONAL ENERGY TRADE PLATFORM (PA-RETP) INITIATIVE

Enabling tools for 
regional electricity 
and gas trade

Developing regional 
governance structures 
and institutions

Innovative financing 
solutions for regional 
investments
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1 2010-2018: FOUNDATIONAL STAGE
Completion of governance and institutional frameworks; supporting 
trade at the sub-regional level.

2 2019-2024: TRANSITIONAL STAGE 1
Implementing a transitional regional market design focusing on 
identifying and expanding trade opportunities. 

3 2025-2031: TRANSITIONAL STAGE 2
Expanding the transitional regional market’s functionality, focusing 
on unbundling TSOs, and introducing wholesale competition.

5 2037-2038: ULTIMATE GOAL
Achieving a fully integrated Arab regional market, supported by a 
fully interconnected and synchronized Arab electricity network.

4 2032-2036: TRANSITIONAL STAGE 3
Moving toward an ultimate regional market design, focusing on full 
wholesale competition supported by several financial markets.

THE PA-RETP INITIATIVE AREAS OF FOCUS

The PA-RETP supports the establishment of the Pan-Arab Electricity Market (PAEM) 

With leadership of League of Arab States, 16 countries signed the PAEM MOU in 2017 that sets the 
principles and pathway envisaged to achieve a competitive electricity market vision.

PAEM PRINCIPLES PATHWAY TO PAEM VISION

The PA-RETP Initiative is a collaboration platform launched by the World Bank in cooperation with the 
Arab Coordination Group, represented by the Arab Fund for Economic and Social Development to 
support regional champions - such as the League of Arab States - in implementing the building blocks 
to institutionalize commercial electricity and gas trade among the Arab countries.

GAS TRADE takes place where surplus gas finds a market at mutually and economically acceptable 
prices. Gas trade among MENA countries is historically low, due to pipeline politics, domestic subsidies, 
and strategic concerns. Yet many countries are in direct need of gas. A vision for a Pan-Arab Gas Market 
is relevant and timely.

The PA-RETP establishes the foundation for a Pan-Arab Gas Market 
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The first conference aims to stimulate awareness about regional energy 
trade and build high level commitments from the Arab countries and 
development partners to advance trade. In addition, the conference aims 
to discuss the progress made in developing the PAEM as well as building 
blocks to establish regional energy markets, and encourage action to move 
forward in this area. The conference will provide examples of international 
experiences in regulating and scaling up energy trade.

The conference is focused on the following areas:  

•  Scaling up energy trade among Arab countries: opportunities   
   and challenges.
•  Arab countries’ and development finance institutions’ visions on   
   the Arab electricity market.
•  Regional natural gas trading partnerships.
• International experiences to develop regional electricity and gas 
   trade markets.
•  The principles of the institutional and regulatory frameworks
   for the regional energy markets.
•  Investments in regional infrastructure to achieve the benefits of   
   commercial electricity trade.

The main theme of the conference is the effective implementation 
of regional cooperation in electricity and gas trade among the Arab 
countries. The electricity trade topics covered in the conference are based 
on the ongoing cooperation between the World Bank, the League of 
Arab States, the Arab Fund for Economic and Social Development, and 
member countries represented in the PAEM. The conference will also 
discuss regional partnerships for gas trade under the PA-RETP Initiative, 
highlighting global experience in regional trade as well as benefits, 
opportunities, barriers and approaches involved in gas trade in the region.

The conference aims to establish a foundation for creating stronger 
economic and political cooperation among the countries of the region, 
build trust in regional electricity and gas trade as a driver for the region’s 
energy transition and, in the process, to ultimately promote peace 
and stability in the region. The expected outcomes of the conference 
are: (i) PAEM Agreements ratification and pilot pricing mechanism 
are announced; and (ii) Member States commit to operationalize the 
PAEM and political interest to advance dialogue on regional gas trade is 
measured. 

A declaration will be issued at the end of the conference to summarize key 
outcomes and way forward by co-organizers. 

PURPOSE

CONTENT

THEME

The conference is intended for the following audience:

• Ministers, deputies and senior government officials in the field of 
    energy.
•  Heads of electricity and natural gas entities.
•  Heads and senior management of utilities.
•  Heads and advisors of energy exchange management and
   regulation bodies.
• Heads and deputies of Arab regional and international development  
   and finance bodies.
•  Representatives of international organizations in the field of energy.

STRATEGIC PARTNERS

DESIRED OUTCOMES

AUDIENCE

 PA-RETP FUNDING 
PARTNERS
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•  Energy Sector Management Assistance Program (ESMAP) is a  
    global, multi-donor technical assistance trust fund administered by   
    the World Bank.
•  Public-Private Infrastructure Advisory Facility (PPIAF) is a multi- 
   donor technical assistance facility that is financed by 11 multilateral and  
   bilateral donors.

•  World Bank Group (WBG). With 189 member countries, staff from more 
    than 170 countries, and offices in over 130 locations, the WBG is a unique 
    global partnership: five institutions working for sustainable solutions 
    that reduce poverty and build shared prosperity in developing countries.  

•  Arab Coordination Group (ACG). Coordination body for its member 
   bilateral and multilateral development institutions, led by the Arab 
   Fund for Economic and Social Development (AFESD). AFESD is also 
   funding selected activities of the PA-RETP Initiative.

REGIONAL CHAMPION
•  League of Arab States (LAS). Established in 1945, the LAS is the oldest 
   Arab regional organization. Its membership includes all Arab States. 
   LAS is the Regional Champion of the Pan-Arab Electricity Market 
   Development.

BRIEF ON THE FIRST PAN-ARAB ENERGY TRADE CONFERENCE



Energy resource endowments differ substantially across countries in the MENA 
region, as do relative costs of supply alternatives. The scale of domestic market, 
prospects for regional trade and collaboration, and the level of infrastructure 
development influence possible options and costs. The larger the market, the 
higher the level of infrastructure development, and the more open to trade, the 
lower the potential costs of energy supply to consumers. Equally important, the 
varying capacity of the key institutional players in the sector—regulatory authorities, 
public utilities and companies, private actors, and consumers—also influences the 
range of possible outcomes.

The regional trade dimension of energy is emerging as a key factor in driving change. 
Globally, whether it is natural gas or electricity, the political economy of regional 
energy trade as a means of securing reliable and cost-effective supplies is gaining 
recognition as a critical factor. Although the benefits of unimpeded energy trade are 
considerable, there are significant challenges to achieving effective harmonization 
and cross-border cooperation, as well as to sharing the resulting benefits across 
participating countries.

One of the World Bank Group (WBG) corporate strategy objectives is to promote 
regional cooperation in the energy sector around the world.  In the MENA region, the 
WBG has undertaken several studies in the electricity and gas sectors. Despite the 
compelling and often self-evident rationale for regional trade, MENA had remained 
at the margins of the global trend. Both electricity and gas trade volumes within the 
region have been very modest. Thus, the WBG pursued several programs to support 
electricity and gas trade in the Pan-Arab region. In 2013, the WBG concluded a fruitful 
cooperation program with the League of Arab States (LAS), which established the 
Pan-Arab Electricity Market (PAEM) governance framework. This formed a basic 
vision for the PAEM design, market rules and institutions.    

In 2016, the World Bank scaled up cooperation with LAS and the AFESD, through 
establishing the Pan-Arab Regional Energy Trade Platform (PA-RETP) Initiative. The 
PA-RETP aims to further advance regional electricity and gas trade among Arab 
countries, with the ultimate objective of creating the PAEM and articulating a 
unified vision for a Pan-Arab Gas Market (PAGM). To this end, the initiative supports 
the regional institutions necessary to increase regional energy trade. Building on the 
support from the WBG, the LAS led the dialogue among Member States to adopt 
the Memorandum of Understanding (MOU) to establish the PAEM. It was signed 
by 16 countries in 2017 and has laid the foundation to launch the development of 
the electricity market agreements, with their ratifications by the Member States 
planned to start in 2019. Once the agreements are signed, the PAEM will be officially 
launched, and establishing the market committees for the first transitional stage 
(2019-2024) will become legally effective. 

In the future, the WBG will further utilize its comparative advantage in supporting 
regional cooperation initiatives to make trade happen by operating the PAEM, 
establishing a gas market vision, and designing regional investments at the 
bilateral and sub-regional levels. In the MENA region, Regional Cooperation has 
been established as one of the key strategic pillars of the Bank’s engagement with 
the countries. This requires deepening partnerships and convening more with 
regional partners, pushing more strongly for private investments, focusing more on 
regional programs in sectors including energy, and applying innovative financing 
mechanisms to attract capital from a more diverse pool of sources.  

AT A GLANCE: WORLD BANK GROUP SUPPORT TO PAN-
ARAB ELECTRICITY AND GAS TRADE
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Regional integration is generally defined as the integration of goods markets 
and coordination of policy across at least two sovereign jurisdictions that are 
geographically close. It can range in depth and scope, depending on the objectives 
and willingness for integration. Regional integration addresses cross-border 
externalities and can be structured to promote domestic policy reform and global 
integration. Further, it can help dampen political differences through stronger 
economic and political ties. Owing to the complexity and diversity of the prevailing 
political, social and economic context in the MENA region, as well as fragility and 
conflict, there is a need not only for country-level engagement, but a stronger drive 
towards finding regional solutions to common and deep seated challenges. In 
addition, unlike oil or LNG that is normally traded in a fluid and free market, pipeline 
gas and electricity trade require construction of cross-border infrastructure facilities 
which in turn require well-structured regional integration schemes. 

A distinct feature of such schemes is the length of preparation time. Most of these 
projects have taken many years (or decades) to prepare. Each project has been 
structured and restructured a number of times. It has often been difficult to work 
out the cross-border issues and coordinate solutions amongst the participating 
countries. This is an area where the WBG and members of the Arab Coordination 
Group (ACG) have unique and complementary comparative advantages and can 
help the Arab countries foresee and resolve cross-border issues before they paralyze 
the progress of electricity and gas trade.

Many countries of the Pan-Arab region have initiated regional interconnection 
schemes to advance energy trade. Over the years, three sub-regional electricity 
interconnection initiatives have emerged: one in the Gulf Cooperation Council (GCC) 
countries, one in Maghreb, and one in the group of eight countries across Mashreq 
and North Africa. Since 2016, the World Bank and its partners have supported the 
integration within and among these sub-regions through the PA-RETP Initiative. A 
suite of electricity trade enabling tools have been developed, including a regional 
Electricity Planning Model (EPM) and guiding materials on electricity pricing, 
economic and financial analysis of interconnection investments. The League of 
Arab States has been a key champion in engaging Member States in the Initiative’s 
electricity trade activities. 

In the coming years, it would be important to address the immediate challenges 
of exploiting the potential in electricity and gas trade among the Arab countries. 
To scale up electricity trade and enable the trade among the three sub-regional 
systems, the development institutions would play a key role in providing technical 
assistance and institutional capacity building to LAS and key governing bodies 
of the emerging regional market, along with targeted support to infrastructure 
investments, project preparation and financial packaging. On the gas side, the 
focus will be on establishing a shared gas trade vision, building up the required 
market governance bodies and supporting investments (regional and in country) 
to enable trade.

Ownership of the participating countries is essential to the success of these regional 
integration efforts. Each country of the region has its own development priorities and 
policy reforms, which are respected and supported by the development institutions. 

A PERSPECTIVE ON THE WAY FORWARD TO SUPPORT 
ELECTRICITY AND GAS TRADE IN THE PAN-ARAB REGION



ق الأوسط وشمال إفريقيا، كما  ن بلدان منطقة ال�ش تختلف الموارد الطبيعية للطاقة بشكل كب�ي فيما ب�ي
مدادات. ويؤثر حجم السوق المحلي وآفاق التجارة والتعاون  تختلف أيضا التكاليف النسبية لبدائل الإ

ن ومستوى تطوير البنية التحتية عل الخيارات والتكاليف المحتملة. كلما زاد حجم السوق، ارتفع  قليمي�ي الإ
مستوى تطوير البنية الأساسية، وكلما زاد انفتاحها عل التجارة، انخفضت التكاليف المحتملة لتوف�ي الطاقة 
ي القطاع - 

. وعل نفس القدر من الأهمية، تؤثر القدرة المتنوعة للمؤسسات الرئيسية الفاعلة �ن ن للمستهلك�ي
كات والجهات الفاعلة الخاصة والمستهلكون - عل نطاق النتائج  الجهات التنظيمية والمرافق العامة وال�ش

المحتملة.

. وعل الصعيد العالمي، سواء  ي دفع وإحداث التغي�ي
قليمي للطاقة عامالً رئيسياً �ن يُمثل البعد التجاري الإ

قليمية عامالً  ي الغاز الطبيعي أو الكهرباء، فقد أصبح القتصاد السياسي لتجارة الطاقة الإ
كانت التجارة �ن

ن إمدادات موثوقة وفعالة من حيث التكلفة. عل الرغم من تعدد  فوائد تجارة الطاقة  وريا لتأم�ي حاسماً و�ن
ة أمام تحقيق التنسيق الفعال والتعاون ع�ب الحدود  وأمام  دون  وجود عوائق ، إل أن هناك تحديات كب�ي

ن البلدان المشاركة. تقاسم المنافع ب�ي

ي قطاع الطاقة حول العالم. 
اتيجية لمجموعة البنك الدولي هو تعزيز  التعاون القليمي �ن  أحد الأهداف الس�ت

ي قطاعي الكهرباء 
ق الأوسط وشمال افريقيا، أجرت المجموعة العديد من الدراسات �ن ففي منطقة ال�ش

ق الأوسط وشمال إفريقيا ظلت عل  قليميه، إل أن منطقة ال�ش يجابيات للتجاره الإ والغاز. وعل الرغم من الإ
ي تلك التجاره. فعل مستوى تجارة الكهرباء والغاز، ظل حجم التبادل متواضعاً 

هامش التجاه العالمي �ن
ي المنطقة 

للغاية. لهذا السبب، اتبعت مجموعة البنك الدولي عدة برامج لدعم تجارة الكهرباء والغاز �ن
العربية. ففي عام ٢0١٣، اختتمت مجموعة البنك الدولي برنامجاً للتعاون المثمر مع جامعة الدول العربية 
كة للكهرباء مما تمخض عنه رؤية لتصميم السوق العربية  ي وضعت إطار حوكمة السوق العربية المش�ت

ال�ت
كة للكهرباء، وقواعد السوق والمؤسسات.  المش�ت

نماء القتصادي   ي لالإ ي عام ٢0١٦، عزز البنك الدولي تعاونه مع جامعة الدول العربية، والصندوق العر�ب
 و�ن

كة للطاقة )PA-RETP( والرامية إل زيادة  جتماعي، من خالل إنشاء مبادرة منصة السوق العربية المش�ت والإ
ي نهاية المطاف إل إنشاء السوق العربية 

ن الدول العربية وتهدف �ن قليمية ب�ي تطوير تجارة الغاز والكهرباء الإ
كة للغاز. كما تهدف هذه المبادرة إل دعم  كة للكهرباء ووضع رؤية موحدة للسوق العربية المش�ت المش�ت

ن الدول.  قليمية الالزمة لزيادة تجارة الطاقة ب�ي المؤسسات الإ

ن الدول الأعضاء  ، قادت جامعة الدول العربية الحوار ب�ي بناًء عل الدعم المقدم من مجموعة البنك الدولي
تفاقية من قبل ١٦ دولة  كة للكهرباء. وتم توقيع هذه الإ ي مذكرة تفاهم إنشاء السوق العربية المش�ت

لتب�ن
ي يخطط لبدأ إجراءات  

طالق إعداد اتفاقيات سوق الكهرباء وال�ت ي عام ٢0١٧، ووضعت حجر الأساس لإ
�ن

تفاقيات، تكون السوق  ي عام ٢0١9. وبمجرد التوقيع عل تلك الإ
المصادقة عليها من قبل الدول الأعضاء �ن

كة للكهرباء قد اطلقت رسمياً وتصبح لجان السوق للمرحلة النتقالية الول ٢0١9-٢0٢٤ فًعالة.  العربية المش�ت

قليمي  اتها لدعم مبادرات التعاون الإ ي منتجاتها وخ�ب
تها �ن ن ي توف�ي م�ي

إن مجموعة البنك الدولي ستستمر �ن
كة للكهرباء، انشاء رؤية سوق الغاز،  لتحقيق التبادل التجاري وذلك من خالل تشغيل السوق العربية المش�ت

ي 
قليمي �ن قليمي الفرعي. لسيما وأن التعاون الإ ي والإ

قليمية عل الصعيدين الثنا�أ وتصميم الستثمارات الإ
ي برامجه للدول. وهذا يتطلب تعميق 

اتيجية البنك �ن ق الأوسط وشمال افريقيا هو أحد ركائز إس�ت منطقة ال�ش
امج  ن اك�ش عل ال�ب ك�ي ستثمارات الخاصة، وال�ت ، والدفع بقوة نحو الإ ن قليمي�ي كاء الإ اكات والتعاون مع ال�ش لل�ش
قليمية بما فيها برامج قطاع الطاقة. وكذلك تطبيق آليات تمويل مبتكرة لتجذب رؤوس الأموال من مصادر  الإ

متعددة.

ي ي الوطن العر�ب
لمحة عن دعم مجموعة البنك الدولي لتجارة الكهرباء والغاز �ن
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ن عل الأقل عل  قليمي عل أنه تكامل أسواق السلع وتنسيق السياسات ع�ب دولت�ي يتم تعريف التكامل الإ
ي العمق والنطاق، ويعتمد ذلك عل 

اوح �ن قليمي أن ي�ت . يمكن لهذا التكامل الإ ي
أن يكون بينهما تقارب جغرا�ن

قليمي العوامل الخارجية ع�ب الحدود ويمكن تنظيمه بحيث يؤدي  درجة المرونة للتكامل. ويتناول التكامل الإ
ي 

قليمي �ن إل تعزيز إصالح السياسات المحلية والتكامل العالمي. عالوة عل ذلك، يمكن أن يساعد التكامل الإ
تهدئة الخالفات السياسية من خالل روابط اقتصادية وسياسية أقوى. ونظًرا لتعقيد وتنوع السياق السياسي 

ق الأوسط وشمال إفريقيا، فضالً عن الهشاشة والرصاع، هناك  ي منطقة ال�ش
والجتماعي والقتصادي السائد �ن

قليمي، ولكن هناك أيًضا دافًعا قويًا نحو إيجاد حلول إقليمية  حاجة للمشاركة ليس فقط عل المستوى الإ
ضافة إل ذلك، وعل عكس النفط أو الغاز الطبيعي المسال  كة والمتأصلة منذ القدم. بالإ للقضايا المش�ت
ي السوق الحرة، تحتاج تجارة الغاز والكهرباء ع�ب خطوط الأنابيب بناء منشآت بنية 

الذي يتم تداوله عادة �ن
ي تتطلب بدورها خطط تكامل إقليمية جيدة التنظيم.

تحتية ع�ب الحدود وال�ت

عداد لها. وقد استغرقت معظم هذه المشاريع سنوات  ة الإ ة لهذه الخطط هي طول ف�ت ن أحد السمات المم�ي
وع وإعادة هيكلته عدة مرات. وهناك أيضا صعوبة حل  ، وتم تنظيم كل م�ش عديدة )أو عقود( للتحض�ي

ن الدول المشاركة. وتتمتع مجموعة البنك الدولي وأعضاء مجموعة  المشكالت ع�ب الحدود وتنسيق الحلول ب�ي
ي هذا المجال بمزايا نسبية فريدة ومتكاملة ويمكنهم مساعدة الدول العربية عل التنبؤ 

التنسيق العربية �ن
ة أمام  تقدم تجارة الكهرباء والغاز. بالقضايا العابرة للحدود وإيجاد حلول لها قبل أن تكون بمثابة حجر ع�ش

 ، ن قليمي لتبادل الطاقة. وظهرت عل السن�ي بدأت العديد من دول المنطقة العربية بتنفيذ خطط الربط الإ
ي المغرب، 

: واحده من دول مجلس التعاون الخليجي، وواحدة �ن ي
ثالث مبادرات دون إقليميه للربط الكهربا�أ

ي وشمال إفريقيا الثمانيه. منذ عام ٢0١٦، دعم البنك الدولي  ق العر�ب ي مجموعة ع�ب دول الم�ش
واخرى �ن

كة للطاقة. فقد تم  ن هذه المجموعات من خالل مبادرة منصة السوق العربية المش�ت كاؤه التكامل فيما ب�ي و�ش
ي ذلك برنامج تجارة الطاقه الكهربائيه )EPM(، ومواد 

ن تجارة الكهرباء، بما �ن إعداد مجموعة من أدوات تمك�ي
. وتُعت�ب جامعة الدول  ي

إرشادية حول تسع�ي الكهرباء والتحليل القتصادي والمالي لستثمارات الربط الكهربا�أ
اك الدول الأعضاء أنشطة تجارة الكهرباء الخاصة بالمبادرة.   ي إ�ش

العربية رائداً مهماً �ن

ي تواجه تفعيل تجارة الكهرباء والغاز 
وري خالل السنوات القادمة مواجهة التحديات الفورية ال�ت من الرصن

قليمية الفرعية،  ن دول الثالث مجموعات الإ ن الدول العربية. وبهدف زيادة حجم تبادل وتجارة الكهرباء ب�ي ب�ي
ي وبناء القدرات المؤسسية لجامعة الدول 

ي تقديم الدعم الف�ن
سيكون للمؤسسات التنموية دوراً مهمهاً �ن

ي 
وعات الستثمار �ن قليمية الناشئة. إل جانب دعم إعداد م�ش دارية الرئيسية للسوق الإ العربية والهيئات الإ

كة  ن عل إيجاد رؤية مش�ت ي ما يتعلق بتجارة الغاز، سيكون هناك ترك�ي
امج التمويليه. أما �ن البنية التحتية وال�ب

ن تجارة  قليمية والوطنية( لتمك�ي لتجارة الغاز، وبناء هيئات إدارة السوق المطلوبة ودعم الستثمارات )الإ
الطاقة. 

قليمي. ومما ل شك  قليمية للطاقة هي مفتاح نجاح جهود التكامل الإ ي التجارة الإ
إن رغبة الدول المشاركة �ن

مها وتدعمها  فيه، أنه لكل دولة من دول المنطقة أولويات تنموية وإصالحات سياسية خاصة بها وتح�ت
مؤسسات التنمية. 

ي ي الوطن العر�ب
نظرة عل المرحلة القادمة لدعم تجارة الكهرباء والغاز �ن



: يستهدف المؤتمر الجمهور التالي
ي مجال الطاقة 

ف �ف ف الحكومي�ي الوزراء والنواب المسؤول�ي
كات الكهرباء والغاز الطبيعي  رؤساء �ش
كات الكهرباء  دراة العليا ل�ش رؤساء والإ
رؤساء ومستشارون هيئات إدارة وتنظيم تبادل الطاقة 
قليمية والدولية  رؤساء ونواب هيئات التنمية والتمويل العربية والإ
ي مجال الطاقة 

ممثلو المنظمات الدولية �ف

الهدف

المحتوى

المواضيع

قليمية وبناء دعم رفيع المستوى  يهدف المؤتمر الأول إل زيادة الوعي حول تجارة الطاقة الإ
كاء التنمية لت�يع التجارة. بالإضافة إل ذلك، يهدف المؤتمر إل  من الدول العربية و�ش

كة للكهرباء ومناقشة لبنات انشاء  ي تطوير السوق العربية المش�ت
مناقشة التقدم المحرز �ف

ي هذا المجال. كما 
ي قدما �ف

قليمية للتشجيع عىل اخذ الخطوات الالزمة للم�ف أسواق الطاقة الإ
ي تنظيم تجارة الطاقة والتوسع فيها.

سيقدم المؤتمر أمثلة عىل التجارب الدولية �ف

يركز محتوى المؤتمر عىل المواضيع التالية:
ف الدول العربية: الفرص والتحديات  توسيع نطاق تجارة الطاقة ب�ي
ي   رؤية الدول العربية ومؤسسات التمويل التنموية للسوق العر�ب

للكهرباء
قليمية لتجارة الغاز الطبيعي   اكه الإ ال�ش
ي تطوير أسواق تجارة الكهرباء والغاز ع�ب الحدود 

ات الدولية �ف الخ�ب
قليمي للطاقة المبادئ المؤسسية والتنظيمية للتبادل الإ

قليمية لتحقيق فوائد التبادل   ي البنية التحتية الإ
 الستثمارات �ف

التجاري للكهرباء

ي تجارة الكهرباء والغاز 
قليمي �ف المواضيع الرئيسية للمؤتمر تركز عىل التنفيذ الفعال للتعاون الإ

ي يغطيها المؤتمر تستند عىل تعاون مستمر 
ف الدول العربية. فمواضيع تجارة الكهرباء ال�ت ب�ي

نماء القتصادي والجتماعي،  ي لالإ ، وجامعة الدول العربية، والصندوق العر�ب من البنك الدولي
اكات  كة للكهرباء. كما سيناقش المؤتمر ال�ش ي السوق العربية المش�ت

والدول الأعضاء الممثلة �ف
كة للطاقة وسُيسلط الضوء  ي إطار مبادرة منصة السوق العربية المش�ت

القليمية لتجارة الغاز �ف
ي 

ضافة إل الفوائد والفرص والعقبات والنهج ال�ت قليمية بالإ ي التجارة الإ
ة العالمية �ف عىل الخ�ب

ي المنطقة.
تنطوي عليها تجارة الغاز �ف

 

ف دول  قتصادي والسياسي ب�ي يهدف المؤتمر إل إرساء الأسس الالزمه لتقوية التعاون الإ
ي مجال 

قليمية كأحد أبرز مقومات التحول �ف ي تجارة الكهرباء والغاز الإ
المنطقة، وبناء الثقة �ف

ي المنطقة. النتائج المتوقعة للمؤتمر: 
ستقرار �ف الطاقة وما لها من أثر عىل تعزيز السالم والإ

كة للكهرباء وإطالق آلية التسع�ي  عالن عن التصديق عىل إتفاقيات السوق العربية المش�ت )1( الإ
ي تفعيل السوق العربية 

ام الدول الأعضاء �ف ف التجريبية؛ )2( قياس الهتمام السياسي ومدى إل�ت
قليمية. كة للكهرباء ودفع عجلة الحوار حول تجارة الغاز الإ المش�ت

ي 
ف للمؤتمر يلخص النتائج الرئيسية وسبل الم�ف ي نهاية المؤتمر، سيصدر بيان من المنظم�ي

�ف
كة للطاقة. قدماً نحو السوق المش�ت

النتائج المرجوة
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ف لتقديم  إدارة قطاع الطاقة )ESMAP( و هو صندوق عالمي متعدد المانح�ي
ي يديره البنك الدولي وبرعاية 13 مانحاً ثنائياً رسمياً.

الدعم التق�ف

ف العام والخاص وهو  ف القطاع�ي )PPIAF( المرفق الستشاري للبنية التحتية ب�ي
ف للمساعدة التقنية بتمويل من 11 جهة مانحة متعددة وثنائية  مرفق متعدد المانح�ي

الأطراف.

الجمهور

نمائية الثنائية  مجموعة التنسيق العربية )ACG( هي هيئة تنسيق لمؤسساتها الإ
نماء القتصادي والجتماعي.  ي لالإ والمتعددة الأطراف، بقيادة الصندوق العر�ب

ي بتمويل أنشطة مختارة من مبادرة منصة السوق  كما يقوم الصندوق العر�ب
كة للطاقة. العربية المش�ت

كاء تمويل مبادرة منصة  �ش
السوق العربية لتجارة 

الطاقة

ن قليمي�ي الرواد الإ

ن اتيجي�ي س�ت كاء الإ ال�ش

مجموعة البنك الدولي تضم 189 دولة عضواً، وموظفون من أك�ش من 170 دولة، 
اكة عالمية فريدة: خمس  ي أك�ش من 130 موقعاً، وتعت�ب المجموعة �ش

ومكاتب �ف
ي 

ك �ف مؤسسات تعمل من أجل حلول مستدامة لتقليل الفقر وبناء الرخاء المش�ت
البلدان النامية.

ي عام 1945، هي أقدم منظمة إقليمية 
ي تأسست �ف

جامعة الدول العربية ال�ت
قليمي لتطوير السوق  عربية وتشمل عضويتها جميع الدول العربية، والرائد الإ

كة للكهرباء. العربية المش�ت

ي ي الوطن العر�ب
نبذه عن المؤتمر الأول لتفعيل التبادل التجاري للطاقة �ن
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من ا��ع� إ� ا��سف

� البلدان لتعزیز  تفاوض رفیع المستوى ب��
نشاء سوق إقلیمیة للغاز  الرغبة السیاسیة ��

تدریجیاً

� الدول العربیة تجارة الکھرباء والغاز ب�� �
نحو تعاون إقلیمي فعال ��

تحقیق مكاسب اقتصادیة هائلة من خ�ل دمج ق ا��وسط وشمال إفریقیا قلیمیة قوة داعمة لتحقیق تكامل السوق والتنمیة المستدامة. یمکن لمنطقة ال�� تعد تجارة الطاقة ا��
300 جیجا وات من القدرة المرکبة. کما أن لتكامل سوق الغاز ایضاً قیمة إضافیة لما له من تفاعل متبادل مع یبلغ حجمھا حالیا حوا�� �

 أنظمة الطاقة الکھربائیة وال��
تجارة الکھرباء

مبادرة منصة السوق العربیة لتجارة الطاقة

تطویر مؤسسات وهیاكل 
حوکمة إقلیمیة

ستثمارات حلول تمویل مبتکرة ل��
قلیمیة ا��

1 5

2 4
3

1 2018-2010

1 نتقالیة المرحلة ا��

قلیمیة ا�نتقالیة الذي یرکز ع� تحدید وتوسیع الفرص التجاریة تنفیذ تصمیم السوق ا��

2031-2025
نتقالیة 2 المرحلة ا��

5 2038-2037

2036-2032

� المبادرة
�� � ک�� مجا�ت ال��

PAEM مبادئ السوق

ق ا��وسط وشمال إفریقیا منخفضة بسبب سیاسات � بلدان منطقة ال�� � یجد فائض الغاز سوقاً بأسعار مقبولة من الناحیه ا�قتصادیة. إن تجارة الغاز ب�� تحدث تجارة الغاز ح��
� حاجة ماسه للغاز. لھذا السبب، الوقت مناسب

اتیجیة. ومع ذلك، فإن العدید من البلدان �� خطوط ا��نابیب، والدعم الحکومي ��سعار الطاقه المحلیة، والمخاوف ا�س��
لسوق عربیة إقلیمیة للغاز

تضع مبادرة منصة السوق البرعیة لتجارة الطقاة ا��سس لسوق برعیة إلقیمیة للغاز

� أمن الطاقة تحس��

37%
زیادة ا�ستفادة من سعات خطوط النقل

%320 أع� من عام 2018

$78

� تكالیف النظم من خ�ل تنسیق
وفورات ��

ستثمار والتجارة ا��

30%
� حصة أع� من الطاقة المتجددة تمک��

� تقنیات الطاقة
� ا�ستثمارات الخاصة �� تحف��

24%

ملیار

وط ال�زمة لسوق عربیة إقلیمیة للغاز ال��

 أسعار غاز قائمة ع�

� جمیع أنحاء
السوق ��

المنطقة

�
إرادة سیاسیة للتعاون ��
اتفاقیات تجارة إقلیمیة

� البنیة
أطر إستثمار ��

التحتیة

بیئة تنظیمیة متناسقة

مدادات للتجارة وا��

� لتحقیق رؤیة سوق عربیة إقلیمیة للغاز � مطولت�� اتیجیت�� إس��

السوق المح��

�
التبادل الثنا��

قلیمیة التجارة ا��

��
ح

لم
م ا

حک
الت

دل
تبا

لم
د ا

ما
عت

ا�

دولة أ
دولة ب

دولة ج

� التداول، كل دولة
تنتقل البلدان تدریجیاً ��

دخال المتطلبات ا��ساسیة تھا، �� ع� وت��
لسوق الغاز

� العام 2035 بالمقارنة مع %1.4
��

� العام 2018
��

2 2024-2019

3

تجار بالجملة بدعم من ع� المنافسة الكاملة ل�� � ک�� ، مع ال�� �
قلیمي النھا�� التحرك نحو تصمیم السوق ا��

عدة أسواق مالیة

4

المتجددة

نبعاثات � أهداف ا��
ام �� � ل�� تكلفة أقل ل��

منافسة

یة
وق

وث
 م

ن -
ما

أ

إستدامة

ملیار $136

.

من ا��سفل إ� ا��ع�

ق البحر المتوسط ع� سبیل المثال: ��

)

کة للکھرباء مبادرة منصة السوق العربیة لتجارة الطاقة تدعم إنشاء السوق العربیة المش��

.

أطلق البنك الدو�� مبادرة منصة السوق العربیة لتجارة الطاقة

.

�بالتعاون مع مجموعة التنسیق
العربیة والمتمثلة �� (PA-RETP)جتماعي نماء ا�قتصادي وا�� � ل��  الصندوق العر��

جامعة � مثل قلیمی�� بناء--لدعم المبادرین ا�� تنفیذ ووضع لبنات �
� الکھرباء والغازالدول العربیة  ��

تجار �� � الدول العربیة المؤسسات التجاریة ل�� ب��

.

امنة � ابطة وم�� تحقیق سوق إقلیمیة عربیة متكاملة تماماً، مدعومة بشبکة کھرباء عربیة م��

�
الھدف النھا��

نتقالیة 3 المرحلة ا��

مرحلة التأسیس
قلیمي الفرعي. نتھاء من مرحلة الوثائق الحاکمة وا��طر المؤسسیة؛ دعم التجارة ع� المستوى ا�� ا��

� التجارة  أدوات تمک��
قلیمیة للکھرباء والغاز ا��

قلیمي  مرکز تبادل دون ا��

(PAEM)

� وضعت ا��سس
کة للکھرباء وال�� � عام 2017 ع� مذکرة تفاهم إنشاء السوق العربیة المش��

بقیادة جامعة الدول العربیة وقع 16 دولة عربیة ��

وخارطة طریق لتحقیق رؤیة سوق کھرباء تنافسیة

1234

� ع� فصل مشغ�� ک�� قلیمیة ا�نتقالیة، مع ال�� توسیع وظائف السوق ا��
.أنظمة نقل الکھرباء، وإدخال المنافسة للتجارة بالجملة

ام من خ�ل التجارة � تخفیض تكلفة ا�ل�� 9%9%

کة للکھرباء قدما نحو تحقیقالسوق العربیة المش�� �
مراحل الم��

ومع قطاع الطاقة الکھربائیة
� التكالیف ع�

توف�� ��

 طلب الطاقه غ�� المخدوم

ا��سس

من ا��ع� إ� ا��سف

� البلدان لتعزیز تفاوض رفیع المستوى ب��
نشاء سوق إقلیمیة للغاز  الرغبة السیاسیة ��

تدریجیاً

� الدول العربیة � تجارة الکھرباء والغاز ب��
نحو تعاون إقلیمي فعال ��

ق ا��وسط وشمال إفریقیا تحقیق مكاسب اقتصادیة هائلة من خ�ل دمج قلیمیة قوة داعمة لتحقیق تكامل السوق والتنمیة المستدامة. یمکن لمنطقة ال�� تعد تجارة الطاقة ا��
� یبلغ حجمھا حالیا حوا�� 300 جیجا وات من القدرة المرکبة. کما أن لتكامل سوق الغاز ایضاً قیمة إضافیة لما له من تفاعل متبادل مع

أنظمة الطاقة الکھربائیة وال��
تجارة الکھرباء

مبادرة منصة السوق العربیة لتجارة الطاقة

تطویر مؤسسات وهیاكل 
حوکمة إقلیمیة

ستثمارات  حلول تمویل مبتکرة ل��
قلیمیة ا��

1 5

2 4
3

1 2018-2010

نتقالیة 1 المرحلة ا��

قلیمیة ا�نتقالیة الذي یرکز ع� تحدید وتوسیع الفرص التجاریة تنفیذ تصمیم السوق ا��

2031-2025

5 2038-2037

2036-2032

� المبادرة
�� � ک�� مجا�ت ال��

PAEM مبادئ السوق 

ق ا��وسط وشمال إفریقیا منخفضة بسبب سیاسات بلدان منطقة ال�� � � یجد فائض الغاز سوقاً بأسعار مقبولة من الناحیه ا�قتصادیة. إن تجارة الغاز ب�� تحدث تجارة الغاز ح��
مناسب حاجة ماسه للغاز. لھذا السبب، الوقت �

اتیجیة. ومع ذلك، فإن العدید من البلدان �� خطوط ا��نابیب، والدعم الحکومي ��سعار الطاقه المحلیة، والمخاوف ا�س��
لسوق عربیة إقلیمیة للغاز

تضع مبادرة منصة السوق البرعیة لتجارة الطقاة ا��سس لسوق برعیة إلقیمیة للغاز

� أمن الطاقة تحس��

37%
زیادة ا�ستفادة من سعات خطوط النقل

2018 %320 أع� من عام

$78

تكالیف النظم من خ�ل تنسیق �
وفورات ��

ستثمار والتجارة ا��

30%
� حصة أع� من الطاقة المتجددة تمک��

� تقنیات الطاقة
� ا�ستثمارات الخاصة �� تحف��

منافع التبادل التجاري للکھرباء

24%

ملیار

وط ال�زمة لسوق عربیة إقلیمیة للغاز ال��

 أسعار غاز قائمة ع�

جمیع أنحاء �
السوق ��
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إرادة سیاسیة للتعاون ��
اتفاقیات تجارة إقلیمیة

� البنیة
أطر إستثمار ��

التحتیة

بیئة تنظیمیة متناسقة

مدادات للتجارة وا��

� لتحقیق رؤیة سوق عربیة إقلیمیة للغاز � مطولت�� اتیجیت�� إس��

السوق المح��

�
التبادل الثنا��
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ج دولة

� التداول، كل دولة
تنتقل البلدان تدریجیاً ��

دخال المتطلبات ا��ساسیة تھا، �� ع� وت��
لسوق الغاز

� العام 2035 بالمقارنة مع %1.4
��

� العام 2018
��
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تجار بالجملة بدعم من � ع� المنافسة الكاملة ل�� ک�� ، مع ال�� �
قلیمي النھا�� التحرك نحو تصمیم السوق ا��

عدة أسواق مالیة
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کة للکھرباء مبادرة منصة السوق العربیة لتجارة الطاقة تدعم إنشاء السوق العربیة المش��

.

.

نتقالیة 3 المرحلة ا��

مرحلة التأسیس
قلیمي الفرعي. نتھاء من مرحلة الوثائق الحاکمة وا��طر المؤسسیة؛ دعم التجارة ع� المستوى ا�� ا��

� التجارة  أدوات تمک��
قلیمیة للکھرباء والغاز ا��

قلیمي  مرکز تبادل دون ا��

(PAEM)

� وضعت ا��سس
کة للکھرباء وال�� � عام 2017 ع� مذکرة تفاهم إنشاء السوق العربیة المش��

بقیادة جامعة الدول العربیة وقع 16 دولة عربیة ��

وخارطة طریق لتحقیق رؤیة سوق کھرباء تنافسیة

1234

.

ام من خ�ل التجارة � تخفیض تكلفة ا�ل�� 9%9%

کة للکھرباء � قدما نحو تحقیقالسوق العربیة المش��
مراحل الم��

ومع قطاع الطاقة الکھربائیة

ة 2035-2020  خ�ل الف��

� التكالیف ع�
�� توف��

 طلب الطاقه غ�� المخدوم

ا��سس

کة للکھرباء � قدما نحو تقیق السوق العربیة المش��
کة للکھرباءمراحل الم�� � قدماً نحو تحقیق السوق العربیة المش��

PAEMمراحل الم��

�
الھدف النھا��

امنة � ابطة وم�� تحقیق سوق إقلیمیة عربیة مت�املة تماماً، مدعومة بشبکة کھرباء عربیة م��

نتقالیة 2 المرحلة ا��
� ع� فصل مشغ�� ک�� نتقالیة، مع ال�� قلیمیة ا�� توسیع وظائف السوق ا��

أنظمة نقل الکھرباء، وإدخال المنافسة للتجارة بالجملة

منافع التبادل التجاري للکھرباء
ة 2020 - 2035 خ�ل الف��

.

.

.

نماء ا�قتصادي (PA-RETP)أطلق البنك الدو�� مبادرة منصة السوق العربیة لتجارة الطاقة � ل�� � الصندوق العر��
بالتعاون مع مجموعة التنسیق العربیة والمتمثلة ��

� الدول العربیة � الکھرباء والغاز ب��
تجار �� � تنفیذ ووضع لبنات بناء المؤسسات التجاریة ل��

� – مثل جامعة الدول العربیة – �� قلیمی�� جتماعي لدعم المبادرین ا�� وا��



قليمية ليكون مسؤولً عن الجوانب التجارية لتبادل الطاقة، وكذلك اللجنة العربية الستشارية  الإ
كة والمسؤولة عن الجوانب التنظيمية.  والتنظيمية المش�ت

امنة بحلول  ف إن الهدف الرئيسي أن يتم انشاء سوق إقليمية عربية متكاملة تماماً وتضم شبكة مرتبطة وم�ت
عام 2038.

ف ي تحقيق إتفاق ب�ي
إن إطالق سوق إقليمية يمثل مهمة ضخمة وصعبة. ويكمن التحدي الرئيسي �ف

مجموعة واسعة ومتنوعة من أصحاب المصلحة والبلدان عىل تصميم انتقالي مناسب للسوق العربية 
كة للكهرباء وعىل هيكل الحوكمة. لهذا السبب، وليتم الوصول إل الإجماع المطلوب، تم عقد  المش�ت

ي تحت إطار مبادرة البنك 
مشاورات موسعة ومنتظمة مع الدول الأعضاء عىل الصعيدين الرسمي والتق�ف

الدولي مبادرة منصة السوق العربية لتجارة الطاقة )PA-RETP( وبالتعاون مع جامعة الدول العربية.

ي ما يتعلق
ي �ف وعىل ذات المنوال لجانب سوق الغاز، هناك حاجة إل حوار مستمر عىل المستوى العر�ب

قليمية، وإنشاء مؤسسات إقليمية للغاز، والأطر القانونية للتجارة  بتنسيق الأولويات الوطنية والإ
ضافة إل خطة لمعالجة عقبات التسع�ي مثل  ف البلدان، بالإ قليمية للغاز، وإطار تنظيمي متسق ب�ي الإ

دعم الغاز وما له من أثر عىل تجارة الغاز والكهرباء.

يعد المؤتمر الوزاري الأول هذا جزءاً من الدعم المستمر المقدم من مبادرة منصة السوق العربية 
نشاء السوق العربية  نتهاء بنجاح من المرحلة التأسيسية لإ لتجارة الطاقة )PA-RETP( وعالمة بارزة لالإ

تفاقيات. كة للكهرباء )PAEM( وذلك من خالل اعتماد عملية التصديق عىل الإ المش�ت
اكة مع  قتصادي والإجتماعي بتنظيم هذا المؤتمر بال�ش نماء الإ ي لالإ يقوم البنك الدولي والصندوق العر�ب

ي للكهرباء. جامعة الدول العربية وبقرار من المجلس الوزاري العر�ب

مقدمة
يمكن أن تكون تجارة الكهرباء والغاز قوة داعمة لتحقيق تكامل السوق والتنمية المستدامة. فعىل

ي تمتلك ما يقرب من 300 غيغاواط من القدرة المركبة، سيكون هناك فوائد 
مستوى الدول العربية ال�ت

ي الحجم بعد
ي �ف

ف الدول وإنشاء نظام يكون الثا�ف ة متوقعه إذا ما تم دمج أنظمة الكهرباء ب�ي كب�ي
السوق الأوروبية للكهرباء.

، أظهر نموذج  ي أطلقها البنك الدولي
ضمن مبادرة منصة السوق العربية لتجارة الطاقة )PA-RETP( ال�ت

تجارة الطاقة الذي يتم اعداده بناء عىل الحتياجات أن تكامل أسواق الكهرباء العربية يُمكن أن يحقق 
ستثمار والتشغيل الأمثل لنظم ف 91 و 135 مليار دولر أمريكي من خالل الإ اوح ب�ي ي التكاليف ت�ت

وفورات �ف
الطاقة عىل أن يلعب الغاز الدور الرئيسي كوقود أساسي لتوليد الطاقة بديال عن الوقود السائل باهظ 

ف  خمس ي حجم الطاقة المتجددة لتصل حصتها إل ما ب�ي
الثمن. كما سيصاحب ذلك زيادة حادة �ف

ي المنطقة بحلول عام 2035.
وثلث القدرة المركبة �ف

كة للكهرباء )PAEM( عىل هذه الفوائد الضخمة. ولتحقيق هذه   توجهت رؤية السوق العربية المش�ت
ي ورفع مستوى

الفوائد هناك حاجة إل رؤوس أموال ضخمة لتعزيز وتوسيع شبكات الربط الكهربا�أ
ستفادة من خطوط النقل الكهربائية العابرة للحدود القائمة حالياً. وبالإضافة إل أهمية وجود  الإ

ورة بمكان وجود إطار مؤسسي فعال وشفاف. والذي يعد من المتطلبات  البنية التحتية، فإنه من ال�ف
الأساسية ليس فقط لتحقيق منافع التجارة ولجذب مستثمرين من القطاع الخاص، ولكن أيضاً لكي 

قليمية إل حجم يؤهل السوق أن يكون مستداماً تجارياً.  تصل التجارة الإ
كة  تحت قيادة جامعة الدول العربية، تم التوقيع عىل مذكرة تفاهم إنشاء السوق العربية المش�ت

طار المؤسسي إنشاء هيئات إقليمية ي وقع عليها 16 دولة عربية. يتطلب الإ
ي عام 2017 وال�ت

للكهرباء �ف
ة 2019-2024  وتشمل هذه الهيئات:  نتقالية والمخطط لها للف�ت خالل السنوات الأول من المرحلة الإ
ف أنطمة نقل مسؤله عن الجوانب الفنيه لتبادل الطاقة، وسيط السوق  أمانة السوق، لجنة مشغل�ي
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